
Medlemsmøde den 20. oktober 2014. 
 
1. Sæson 2014, evaluering 
 
Erik orienterede om antal medlemmer og flyvetimer: 
19  A-medlemmer 
3  B-medlemmer 
2  æresmedlemmer 
3  svæveflyverelever 
32  UL, heraf er der 9, der også er svæveflyvepiloter 
23  RC 
 
TWIN: 49 timer, heraf 13 timer i Nr. Felding, resten i Vestjylland 
Duo Discus: 38 timer 
DG 500: 29 timer 
Motorfalke: 36 timer 
Savannah: 206 timer 
 
Niels orienterede om klubbens økonomi: 
Træk på k/k: ca. DKK 70.000 
Banklån: DKK 190.000, der betales over 7 år 
Kreditforeningsgæld: ca DKK 400.000 
Resultat for 2014: Lidt bedre end budget. Savannah’en har fløjet mere end budgetteret, mens 
svæveflyene har føjet lidt mindre. 
 
2. Salg og køb af fly - behov og ønsker 
 
Erik oplyste, at Twin’en er solgt for EUR 46.000 incl. vogn; den formelle underskrift mangler dog. 
Erik oplyste endvidere, at bestyrelsen foreslår, at EuroFox’en købes for DKK 350.000, og at 
Savannah’en sælges. Forventet salgspris: DKK 150.000 – 170.000. Der var en positiv stemning for 
disse forslag. 
 
Ove foreslog salg af Duo Discus’en og køb af en selvstartende ASK 21 MI. Ove oplyste, at begge fly er 
set til salg for identiske priser. Anvendeligheden af og driftsomkostningerne ved en ASK 21 MI blev 
drøftet. Ove efterlyste indmeldelsesblanketter til nye medlemmer. 
 
Det blev besluttet, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til beslutning om køb af 
EuroFox’en og salg af Savannah’en samt til drøftelse af eventuel udskiftning af Duo Discus’en.  
 
Det skal forud for den ekstraordinære generalforsamling nærmere undersøges, om ASK 21 MI er et 
relevant alternativ til Duo Discus’en. 
 
 
3. Vinterklargøring 



 
Erik sætter hold til vinterklargøring. 
Nedspænding af fly og indsætning af campingvognene sker på lørdag kl. 10. 
Niels oplyste, at den ordinære forsikring på Motorfalken udløber pr. dags dato. Det blev besluttet at 
videreføres forsikringen for vinteren, idet Leif, Ove, Birger og Andreas gerne vil flyve nogle timer. 
 
4. Porte og værksted 
 
Porte: Udføres i januar med assistance af medlemmerne. Stener indkalder til en arbejdslørdag. 
Værksted: Arbejdslørdagen på værkstedet den 8. november rykkes frem  til den 1. november. 
 
5. Accelerationsbaner 
Behovet for accelerationsbaner er mindre, hvis Duo Discus’en sælges. 
En mulighed er et transportbånd, som anvendes i RC-afdelingen. Overvejes nærmere. 
Jævning af banen blev drøftet. 
 
 
6. Diverse 
Lisette oplyste, at Dulfu efterlyser en informationsansvarlig i klubben. Birger vil udføre denne opgave. 
 
Erik gennemfører et kursus for kørsel med farligt gods (brændstof) efter nytår. 
 
Ove orientrede om, at der bliver et teorikursus og et radiokursus til vinter sammen med Vestjylland. 
Ove efterlyste en underviser i aerodynamikkursus i Nr. Felding. 
 
 
Kurt Villadsen 
Referent 


